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მაგნეტიზმი

magnetism

магнетизм

მაგნიტური ლენტი

magnetic tape

магнитная лента

მადანი

ore

руда

მავნებელთა გაერთიანებული კონტროლი(მავნებელთა ერთიანი კონტროლი)

integrated pest control

интегрированная система контроля за вредителями

მავნებელთა კონტროლი (მავნებლებზე კონტროლი)

pest control

контроль за вредителями

მავნებელი

pest

вредитель

მავნებლები

vermin

вредитель (биол.)

მავნებლების ბიოლოგიური კონტროლი(მავნებლებთან ბრძოლის ბიოლოგიური
biological pest control
საშუალებები)
მავნებლების ქიმიური კონტროლი(მავნებლებთან ბრძოლის ქიმიური
chemical pest control
საშუალებები)

биологические меры борьбы с вредителями
борьба с вредителями химическими методами

მავნებლების შემოჭრა(მავნებლების მომრავლება)

pest infestation

инвазия вредителей

მათეთრებელი აგენტი

bleaching agent

отбеливающий реагент

მათეთრებელი თიხა

bleaching clay

отбеливающая глина

მათემატიკური ანალიზი

mathematical analysis

математический анализ

მათემატიკური მეთოდი

mathematical method

математический метод

მაიონიზირებელი გამოსხივება(მაიონიზებელი გამოსხივება)

ionising radiation

ионизирующее излучение

მაკვისი

maquis

маквис

მაკროეკონომიკა

macroeconomics

макроэкономика

მაკროეკონომიკური მიზანი

macroeconomic goal

макроэкономическая цель

მაკროფიტი

macrophyte

макрофит

მაკულატურა

waste paper

макулатура

მამოძრავებელი ტექნიკა

propulsion technique

двигательная технология

მანგროს ტყეები

mangrove

мангровый лес

მანგროს ჭაობი

mangrove swamp

мангровое болото

მანდატი

mandate

мандат

მანქანათმშენებლობა

mechanical industry

производство механических приборов

მანქანათმშენებლობა

machine manufacture

производство машин и механизмов

მანქანა-მოწყობილობები

machinery

машины и оборудование

მანქანების გასაჩერებელი ადგილი(ავტოსადგომი)

car park

автомобильная стоянка

მარაგების აღწერა

stocktaking

инвентаризация запасов

მარაგების მართვა

stock management

управление запасами

მარაგის შევსება

stocking

пополнение запасов

მარეგულირებელი კანონი

regulative law

регулятивный закон

მარეგულირებელი კონტროლი

regulatory control

регулирующий контроль

მართვა

management

управление

მართვის (ადმინისტრაციული) კომპეტენცია

administrative competence

компетентность административного персонала

მართვის ბუღალტერია

management accounting

управление финансовой отчетностью

მართვის გეგმა

management plan

план управления

მართვის მეთოდი

management technique

метод управления

მართვის ხელშეკრულება

management contract

контракт на управление

მართლმსაჯულება

justice

правосудие

მარილი

salt

соль

მარილიანი მდელო

salt meadow

луг, затопляемый морской водой

მარილიანი წყალი(ზღვის წყალი)

salt water

морская вода

მარილის რაოდენობა

salt load

загрязнение солью

მარილის საბადო

salina

соляное озеро

მარილის საბადო(მლაშობი)

salt marsh

солончак

მარილის სამთო მოპოვება

rock salt mining

добыча соли в шахтах

მარილის საცობი

salt plug

соляное ядро

მარილის შემცველობა

salt content

содержание соли

მარკერი(ინდიკატორი)

marker

индикатор

მარკეტინგი

marketing

маркетинг

მარკირება

labelling

маркировка

მარკირების ვალდებულება

obligation to label

обязательство маркировать

მარმარილო

marble

мрамор

მარცვალი

grain

зерно

მარცვლოვანი მცენარე

graminaceous plant

травянистые растения

მარჯანი

coral

коралл

მარჯნის რიფი

coral reef

коралловый риф

მარჯნის რიფის ლაგუნა

coral reef lagoon

лагуна кораллового рифа

მასალა

material

материал

მასალათა გამოცდა

testing of materials

испытание материалов

მასალათა გამძლეობა

strength of materials

сопротивление материалов

მასალათა თვისებები

properties of materials

свойства материалов

მასალათა ტექნოლოგია

materials technology

технология материалов

მასალათმცოდნეობა

materials science

материаловедение

მასალების ხელახალი გამოყენება

reuse of materials

повторное использование материалов

მასალის ნაკადი

material flow

მასალის საარსებო ციკლი(მასალის სასიცოცხლო ციკლი)

material life cycle

жизненный цикл материала

მასის მოძრაობა (ფიზიკა)

mass transport (physics)

движение масс (физич.)

მასობრივი დასვენება

mass recreation

массовый отдых

მასტიმულირებელი გადასახადი

incentive tax

стимулирующий налог

მასტიმულირებელი ფონდი

incentive fund

фонд экономического стимулирования

მატარებელი

train

поезд

მატერიის წონასწორობა (მატერიალური ბალანსი(მასალათა))

balance of matter

баланс материи

მატყლი

wool

шерсть

მაქსიმალური მისაღები კონცენტრაცია(ან დასაშვები)

maximum admissible concentration

максимально допустимая концентрация

მაღაზია

shop

магазин (торг.)

მაღალი მთა

high mountain

высокая гора

მაღალი მთიანეთის ეკოსისტემა(მაღალმთიანეთის ეკოსისტემა)

highland ecosystem

экосистемы высокогорий

მაღალი მჟავიანობა

strong acidity

высокий уровень кислотности

მაღალი რისკის საწარმო

major risk installation

объект с высокой степенью риска

მაღალი ტალღები

swell

морской вал

მაღალი ძაბვის ხაზი

high voltage line

высоковольтная линия

მაღალცილური საკვები (მაღალცილოვანი საკვები)

high protein food

продукт питания с высоким содержанием белка

მაღარო

mine

шахта

მაღლივი შენობა

high-rise building

высотное здание

მაყუჩი

silencer

глушитель

მაჩვენებელი

indicator

показатель

მაცივარაგენტების მრეწველობა (მაცივებელი დანადგარების მუშაობა)

refrigeration industry

работа холодильных установок

მაცივარაგენტი (მაცივებელი აგენტი)

refrigerant

охлаждающий агент

მაცივარი

refrigerator

холодильник

მაცხოვრებელი

inhabitant

житель

მახვილი სმენა

hearing acuity

острота слуха

მახით ჭერა

trapping

отлов животных

მგალობელი ფრინველი

songbird

певчая птица

მგზავრობა

travel

путешествие

მგზავრობის ხარჯები

travel cost

расходы на поездку

მგრძნობელობითი დაბინძურება(ყნოსვითი დაბინძურება)

olfactory pollution

загрязнение, воздействующее на органы обоняния

მგრძნობელობითობის ტესტირება(ყნოსვითი მგრძნობელობის შემოწმება)

olfactometry

ольфактометрия

მდგრადი გამოყენება

sustainable use

устойчивое использование

მდგრადი განვითარება

sustainable development

устойчивое развитие

მდგრადი განვითარების მაჩვენებელი

sustainable development indicator

показатель устойчивого развития

მდგრადი გარემოსდაცვითი არქიტექტურა (გარემოს დაცვის მყარი აგებულება) environmental sustainable architecture

экологически устойчивая архитектура

მდგრადი ორგანული დამბინძურებელი

persistant organic pollutant

стойкое органическое загрязняющее вещество

მდგრადი ხმაური

steady noise

устойчивый звук

მდგრადობის პრინციპი (ეკოლოგიური ბალანსის პრინციპი)

principle of sustainability

принцип устойчивости

მდელო

meadow

луг

მდინარე

river

река

მდინარეში ჩაყრა

river disposal

сброс отходов в реку

მდინარის აუზის განვითარება

river basin development

развитие речного бассейна

მდინარის დაბინძურება

river pollution

загрязнение рек

მდინარის დებიტი

discharge regime

дебит реки

მდინარის კალაპოტი

river bed

русло реки

მდინარის მართვა

river management

управление водными путями

მდინარის ნაპირის მცენარეულობა

riverside vegetation

береговая растительность

მდინარის წყალი

river water

речная вода

მებაღეობა-მებოსტნეობა

market gardening

производство овощей и фруктов для продажи

მებაღეობის ნარჩენები

garden waste

растительные отходы сада

მებოსტნეობა

vegetable cultivation

растениеводство

მედეგობა

persistence

химическая инерция

მედიცინა (საქმიანობა)(ეს ორი ტერმინი უნდა გაერთიანდეს მედიცინის
მეცნიერება და მედიცინა ერთი და იგივეა)

medicine (practice)

медицина

მეექვსე ჯგუფის ქიმიური ელემენტი

element of group VI

химический элемент группы VI

მევენახეობა

viticulture

виноградарство

მეზობლებისგან დაცვა

protection from neighbours

охрана от соседей

მეზობლობის კანონი

neighbourhood law

"закон о добрососедстве"

მეთანი

methane

метан

მეთანიზაცია

methanisation

метанирование

მეთევზეობა

angling

спортивная рыбная ловля

მეთოდი

method

метод

მეთოდოლოგია

methodology

методология

მელანი

ink

чернила

მემბრანა

membrane

мембрана

მემცენარეობა

horticulture

огородничество

მეოთხე ჯგუფის ქიმიური ელემენტი

element of group IV

химический элемент группы IV

მეორადი დამუშავება

secondary treatment

вторичная обработка

მეორადი მასალებით მშენებლობა(მეორეული მასალებით მშენებლობა

construction with recycled material

строительство из вторичных материалов

მეორადი წარმოება

secondary sector

производственный сектор

მეორე ჯგუფის ქიმიური ელემენტი (ტუტემიწა)

element of group II (alkaline earth metals)

химический элемент группы II

მეორეული ბიოტოპი

secondary biotope

вторичный биотоп

მერძევეობის ფერმა

dairy farm

молочная ферма

მესამე ჯგუფის ქიმიური ელემენტი

element of group III

химический элемент группы III

მესამეული დამუშავება

tertiary treatment

третичная обработка

მეტაბოლიზმი

metabolism

метаболизм

მეტაბოლიტი

metabolite

метаболит

მეტაინფორმაცია

metainformation

метаинформация

მეტალი (ქიმიური ელემენტები); ლითონი (ლითონი)

metal

металл

მეტალით დაფარვა(გალვანოტექნიკა)

metal plating

гальванотехника

მეტალის ჟანგი (ოქსიდი)(ლითონის ოქსიდი)

metal oxide

оксид металла

მეტალოიდი

semi-metal

металлоид

მეტალურგიული მრეწველობა

ironwork industry

производство чугуна

მეტალურგიული საწარმო(მეტალურგია)

metallurgical industry

металлургия

მეტალური მინერალები(ლითონშემცველი მინერალები)

metallic mineral

металлосодержащий минерал

მეტალშემცველი ორგანული ნაერთი (ლითონშემცველი ორგანული ნაერთი)

organometallic compound

металлсодержащее органическое соединение

მეტეოროლოგია

meteorology

метеорология

მეტეოროლოგიური კატასტროფა

meteorological disaster

стихийное бедствие, связанное с атмосферными процессами

მეტეოროლოგიური კვლევა

meteorological research

метеорологические исследования

მეტეოროლოგიური პარამეტრი

meteorological parameter

метеорологический параметр

მეტეოროლოგიური პროგნოზი

meteorological forecasting

метеорологический прогноз

მეტეოროლოგიური ფენომენი

meteorological phenomenon

метеорологический феномен

მეტრო

underground train

поезд метро

მეტრო

underground railway

метро

მეტროლოგია

metrology

метрология

მეტროპოლისი

metropolis

метрополия

მეტყევეობა

forestry practice

лесоводство

მეფრინველეობა

poultry farming

птицеводческое фермерское хозяйство

მეფრინველეობა

aviculture

птицеводство

მეფუტკრეობა

apiculture

пчеловодство

მექანიზმის მქკ (მარგი ქმედების კოეფიციენტი)

power-heat relation

КПД двигателя

მექანიკური აღჭურვილობა

mechanical equipment

механическое оборудование

მექანიკური ვიბრაცია

mechanical vibration

механическая вибрация

მექანიკური მანქანათმშენებლობა(მანქანათმშენებლობა)

mechanical engineering

машиностроение

მეღორეობა

piggery

свиноводческое хозяйство

მეშვიდე ჯგუფის ქიმიური ელემენტი

element of group VII

химический элемент группы VII

მეცნიერება

science

наука

მეცნიერება ადამიანის შესახებ

human science

науки о человеке

მეცნიერება დედამიწის შესახებ

earth science

наука о Земле

მეცნიერება კვებაზე(კვების მეცნიერება, კვებათმცოდნეობა)

food science

наука о продуктах питания

მეცნიერება სიცოცხლის შესახებ

life science

науки о жизни

მეცნიერება ქცევის შესახებ

behavioural science

наука о поведении живых организмов

მეცნიერება წყლის შესახებ

water science

наука о воде

მეცნიერული ეკოლოგია

scientific ecology

экология как наука

მეცნიერული კვლევა

scientific research

научное исследование

მეცხოველეობა

animal husbandry

животноводство

მეცხოველეობის ნაწარმი

animal product

животноводческая продукция

მეცხოველეობის ნაწარმის შექმნა(მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება)

animal production

производство животноводческой продукции

მეცხოველეობის საწარმო

factory farming

промышленная ферма

მეცხოველეობის ხერხი

breeding technique

методы животноводства

მეწარმეობა

manufacturing activity

производственная деятельность

მეხილეობა

fruit cultivation

выращивание фруктов

მეხუთე ჯგუფის ქიმიური ელემენტი

element of group V

химический элемент группы V

მზადყოფნა სტიქიური უბედურებისთვის

disaster preparedness

готовность к стихийным бедствиям

მზიანობის ხანგრძლივობა

duration of sunshine

продолжительность солнечного дня

მზით გათბობა

solar heating

отопление на основе солнечной энергии

მზის ბატარეა

solar cell

солнечная батарея

მზის გამოსხივება

solar radiation

солнечная радиация

მზის ელექტროსადგური

solar power station

электростанция, работающая от энергии солнца

მზის ენერგია

solar energy

солнечная энергия

მზის ენერგიის ტექნოლოგია

solar energy technology

технология использования солнечной энергии

მზის კოლექტორი

solar collector

солнечный коллектор

მთა

mountain

гора

მთავარი რისკი

major risk

высокий уровень риска

მთავრობა (მინისტრთა კაბინეტი)

government (cabinet)

правительство (кабинет министров)

მთავრობის გარემოსდაცვითი ხარჯები

government environmental expenditure

расходы правительства на охрану окружающей среды

მთავრობის მრჩეველთა საბჭო

government advisory body

консультативный орган при правительстве

მთავრობის პასუხისმგებლობა

government liability

ответственность правительства

მთამსვლელობა (ალპინიზმი)

mountaineering

альпинизм

მთაში თავშესაფარი

mountain refuge

горное убежище

მთების დაცვა

mountain protection

охрана гор

მთიანი ზონა

mountainous area

горный район

მთის ეკოსისტემა

mountain ecosystem

горная экосистема

მთის კლიმატი

mountain climate

горный климат

მთის მართვა

mountain management

управление горными районами

მთის ტყე

mountain forest

горный лес

მთლიანი ორგანული ნახშირბადი

total organic carbon

общее содержание органического углерода

მთლიანი შიდა პროდუქტი

gross domestic product

валовый внутренний продукт

მიგრანტთა შრომა(მიგრანტთა მუშახელი)

migrant labour

мигрирующая рабочая сила

მიგრაციული თევზი

migratory fish

мигрирующая рыба

მიგრაციული ჯიშები

migratory species

мигрирующие виды

მიდგომა

approach

подход

მიზანთა კონფლიქტი

conflict of aims

конфликт целей

მიზანშეწონილობა

reasonableness

разумность

მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი

cause-effect relation

причинно-следственная взаимосвязь

მიზნის დასახვა

target setting

экологическое прогнозирование

მითი

myth

миф

მითითების გადაცემა

transposition of directive

транспозиция директивы

მიკოლოგია

mycology

микология

მიკორიზა

mycorrhiza

микориза

მიკრობი; ჩანასახი

germ

микроб

მიკრობიოლოგია

microbiology

микробиология

მიკრობიოლოგიური ანალიზი

microbiological analysis

микробиологический анализ

მიკრობული რესურსი

microbial resource

микробный ресурс

მიკროდამბინძურებელი(მიკროდამაბინძურებლები)

micropollutant

микрозагрязняющее вещество

მიკროეკოსისტემა

microecosystem

микроэкосистема

მიკროელექტრონიკა

microelectronics

микроэлектроника

მიკროკლიმატი

microclimate

микроклимат

მიკროკლიმატოლოგია

microclimatology

микроклиматология

მიკროკლიმატური ზემოქმედება

microclimate effect

микроклиматический эффект

მიკროკომპიუტერი

microcomputer

микрокомпьютер

მიკროორგანიზმი

micro-organism

микроорганизм

მიკროსკოპია

microscopy

микроскопия

მიკროტალღა

microwave

микроволна

მიკროფილტრაცია

microfiltration

микрофильтрация

მილი

pipe

труба

მილსადენი

pipeline

трубопровод

მიმოხილვა

survey

обзор

მინა

glass

стекло

მინარევები

suspended matter

взвесь

მინდვრების დაზიანება

field damage

ущерб, нанесенный полям

მინდობილობა

devolution

передача обязанностей, функций, ответственности и пр.

მინდორი

field

поле

მინერალი

mineral

минерал

მინერალიზაცია

mineralisation

минерализация

მინერალოგია

mineralogy

минералогия

მინერალური ბამბა

rock wool

минеральная вата

მინერალური ბოჭკო

mineral fibre

минеральное волокно

მინერალური დაბინძურება

mineral pollution

загрязнение в результате горных работ

მინერალური დანამატი

mineral conditioner

минеральная добавка

მინერალური ზეთი

mineral oil

минеральное масло

მინერალური ნარჩენები

mineral waste

отвальные породы

მინერალური ნივთიერება

mineral matter

минеральное вещество

მინერალური წყალი

mineral water

минеральная вода

მინიმალური ჩამონადენი

low flow

минимальный речной сток

მინიმალური ხარჯვითი დაგეგმვა

minimal cost planning

низкозатратное планирование

მინის მრეწველობა

glass industry

стекольная промышленность

მინის ნარჩენები

waste glass

отходы производства стекла

მინისტრის კომპეტენცია

minister competence

компетенция министра

მისამართების სია(დასაგზავნი მისამართების სია)

mailing list

список для рассылки

მისასვლელი გზა

access road

подъездные дороги

მისაღები ტექნოლოგია(ალტერნატიული ტექნოლოგია, დამხმარე
ტექნოლოგია)

appropriate technology

приемлемая технология

მიტოვებული (გადაგდებული,) ავტომობილი

abandoned vehicle

брошенный автомобиль

მიტოვებული სამრეწველო ობიექტი(გაუქმებული სამრეწველო ობიექტი)

abandoned industrial site

заброшенная промышленная площадка

მიტოვებული სამრეწველო ტერიტორია

industrial wasteland

заброшенная промышленная территория

მიტოვებული სამხედრო ობიექტი

disused military site

заброшенная военная площадка

მიტოვებული უბანი

urban decay

заброшенный городской район

მიტოვებული ღია კარიერი

worked-out open cut

заброшенная шахта

მიქცევისა და მოქცევის ზონა

intertidal zone

зона приливов и отливов

მიცეტი (მიცელიუმი)

mycete

мицеты

მიწა

land

земля

მიწათმოქმედება

arable farming

земледелие

მიწათსარგებლობა

land access

землепользование

მიწათსარგებლობის ვადა

type of tenure

тип землепользования

მიწასთან მიბმის ინფორმაცია

geo-referenced information

информация, относящаяся к дистанционному зондированию

მიწაში ჩამარხვა

underground disposal

захоронение отходов в грунт

მიწის აღდგენა (რეკულტივაცია)

land restoration

рекультивация земель

მიწის აღდგენა მთიან ზონაში

land restoration in mountain areas

восстановление земли в горных районах

მიწის გადასახადი

land tax

налог на землю

მიწის გამოყენება

land use

землепользование

მიწის გამოყენების გეგმა

land use plan

план использования земли

მიწის გამოყენების დაგეგმვა

land use planning

планирование землепользования

მიწის გამოყენების კლასიფიკაცია

land use classification

классификация землепользования

მიწის გამოყენების რეჟიმი

land use regime

режим использования земли

მიწის გამოყოფა

land allotment

отвод земельных участков

მიწის გამსხვილება

land consolidation

укрупнение земель

მიწის გამძლეობის კოეფიციენტი

land carrying capacity

экологическая емкость земли

მიწის განვითარება

land development

развитие земель

მიწის გაწმენდა

land clearing

расчистка земель

მიწის დაბინძურება

land pollution

загрязнение земель

მიწის დაგეგმვა

land planning

планирование земель

მიწის დაკავება

land occupation

расселение на суше

მიწის დამუშავება

working the soil

обработка почвы

მიწის დონის ამაღლება (მიწის ზედაპირის ამაღლება)

raising a site

повышение уровня участка земли

მიწის ეკოლოგია

land ecology

экология земли

მიწის თავმოყრა(რეგიონალური დაგეგმვა)

land setup

региональное планирование

მიწის კონსერვაცია

land conservation

сохранение земель

მიწის მართვა და დაგეგმვა

land management and planning

планирование и управление землепользованием

მიწის მართვაში ჩარევის ზონა

land-management intervention area

район с правом проведения проверки использования земли

მიწის მელიორაცია

land reclamation

мелиорация земель

მიწის რეესტრი

land register

регистр земель

მიწის სამუშაოები

land-based activity

хозяйственная деятельность на суше

მიწის საფარი

land cover

земляной покров

მიწის საჯარო ხელმისაწვდომობა (საერთო მიწათსარგებლობა)

public access to land

общественное землепользование

მიწის ფორმა

landform

форма земной поверхности

მიწის ფორმირება

land forming

формирование земель

მიწის ღირებულება

land value

цена земли

მიწისა და საკუთრების რეესტრი

land and property register

регистр земель и собственности

მიწისქვეშა სამტეხლო

underground quarry

подземная каменоломня

მიწისქვეშა საცავი

underground storage

подземное хранилище

მიწისქვეშა წყლების ექსპლუატაცია

exploitation of underground water

эксплуатация подземных водных ресурсов

მიწისძვრა

earthquake

землетрясение

მიწოდება (ვაჭრობა)

supply (trade)

предложение (торговля)

მიწოდება და მოთხოვნილება

supply and demand

спрос и предложение

მკვდარი ცხოველების განადგურება(მკვდარი ცხოველების უტილიზაცია)

carcass disposal

утилизация трупов животных

მმართველობა (ადმინისტრაცია)

administration

управление

მმართველობითი (ადმინისტრაციული) ბრძანებულება

administrative fiat

административный приказ

მმართველობითი (ადმინისტრაციული) იურისდიქცია

administrative jurisdiction

административная юрисдикция

მმართველობითი (ადმინისტრაციული) კანონმდებლობა

administrative law

административное право

მმართველობითი (ადმინისტრაციული) ორგანო

administrative body

административный орган

მმართველობითი (ადმინისტრაციული) პროცედურა

administrative procedure

административная процедура

მმართველობითი (ადმინისტრაციული) სანქცია

administrative sanction

административная санкция

მმართველობის ტიპი

type of management

тип менеджмента

მოგება

profit

доход

მოგება

surplus

положительный баланс

მოგების ამოღება (კონფისკაცია)

seizure of profits

изъятие прибыли

მოდელი

model

модель

მოდელირება

modelling

моделирование

მოედანი

square

площадь

მოვარაყება

etching

травление

მოვლენის შეუქცევადობა

irreversibility of the phenomenon

необратимость какого-либо явления

მოზაიკა

mosaic

монтаж спутниковых или аэрофотоснимков

მოზრდილთა სწავლება (ზრდასრულთა სწავლება)

adult education

обучение взрослого населения

მოზრდილი(ზრდასრული ადამიანი)

adult

взрослый человек

მოთხოვნა

demand

спрос

მოკვდავობა

mortality

смертность

მოკლე კლიმატური ცვლილება (ლოკალური კლიმატური ცვლილება)

climatic alteration

локальное климатическое изменение

მოკლევადიანი ნაწარმი

non-durable goods

товары с коротким сроком использования

მოლეკულური ბიოლოგია

molecular biology

молекулярная биология

მოლუსკების მოშენება

shellfish farming

разведение моллюсков

მოლუსკი

mollusc

моллюск

მომავალი თაობების უფლებები

rights of future generations

права последующих поколений

მომდევნო ბრძანება

subsequent order

последующий приказ

მომზადება ბაზრისთვის

preparation for market

предпродажная подготовка товара

მომთაბარე

nomad

кочевник

მომლაშო წყალი

brackish water

солоноватая вода

მომსახურება

services

услуги

მომსახურების ზონა

service area

район обслуживания

მომსახურების ინსპექცია

inspection service

инспекционная служба

მომსახურების კომპანია

services providing company

компания в области услуг

მომსახურების სფერო

tertiary sector

сектор торговли и услуг

მომხმარებელთა ქცევა

consumer behaviour

поведение потребителя

მომხმარებელთა ჯგუფი

consumer group

группа потребителей

მომხმარებლის დაცვა (მომხმარებელთა დაცვა)

consumer protection

защита потребителя

მომხმარებლის ინფორმირება (მომხმარებელთა ინფორმირება)

consumer information

информация для потребителя

მომხმარებლის უპირატესობა

user advantage

преимущество для пользователя

მონაცემები გარემოს მდგომარეობის შეახებ

data on the state of the environment

данные о состоянии окружающей среды

მონაცემები ერთ სულ მოსახლეზე

per capita data

статистические данные на душу населения

მონაცემთა ანალიზი

data analysis

анализ данных

მონაცემთა ბაზა

data base

база данных

მონაცემთა გაცვლა

data exchange

обмен данными

მონაცემთა დამუშავება

data processing

обработка данных

მონაცემთა დამუშავების სისტემა

data processing system

система обработка данных

მონაცემთა დაცვა

data protection

защита данных

მონაცემთა მატარებელი

data carrier

носитель данных

მონაცემთა შეკრება( მონაცემთა მიღება)

data acquisition

получение данных

მონაცემთა ჩაწერის ტექნოლოგია

data recording technique

технология записи данных

მონაცემთა ცენტრი

data centre

центр данных

მონაწილეობა

participation

участие

მონეტარული პოლიტიკა

monetary economics

монетарная экономика

მონიტორინგი

monitoring

мониторинг

მონიტორინგის კრიტერიუმი

monitoring criterion

критерий мониторинга

მონიტორინგის მონაცემები

monitoring data

данные мониторинга

მონიტორინგის სადგური

monitoring station

станция мониторинга

მონიტორინგის სისტემა

monitoring system

система мониторинга

მონიტორინგის ქსელი

monitoring network

сеть станций мониторинга

მონიტორინგის ხერხი

monitoring technique

приемы мониторинга( თუ საშუალებები???)

მონოპოლია

monopoly

монополия

მოპოვება

extraction

добыча

მოპოვებითი მრეწველობა

extractive industry

добывающая промышленность

მორალური რწმენა(მორალური მრწამსი)

moral persuasion

моральное убеждение

მორფოლოგია

morphology

морфология

მოსავალი

harvest

урожай

მოსავალი

yield (agricultural)

урожай

მოსავლის დაცვა

crop protection

защита посевов

მოსავლის მოწევა

crop production

производство зерновых культур

მოსავლის ნარჩენები

crop waste

отходы сбора сельскохозяйственных культур

მოსაზრება(თვალსაზრისი)

opinion

мнение

მოსაკრებელი

fee

плата

მოსაკრებელი

levy

сбор

მოსაკრებელი ხმაურის გამოყოფაზე

noise emission levy

налог на превышение допустимого уровня шума

მოსახერხებელი დროშა

flag of convenience

"удобный" флаг

მოსახლეობა

human population

население

მოსახლეობის აღწერა

census survey

перепись населения

მოსახლეობის განაწილება (მოსახლეობის სიმჭიდროვე)

population distribution

распределение населения

მოსახლეობის გეოგრაფიული განაწილება

geographical distribution of population

географическое распределение населения

მოსახლეობის დინამიკა(მოსახლეობის რიცხობრივი და სტრუქტურული
ცვლილება)

population dynamics

динамика численности и структуры населения

მოსახლეობის ზრდა

population growth

рост населения

მოსახლეობის მოძრაობა

population movement

движение населения

მოსახლეობის რაოდენობრივი ტენდენცია

population trend

тенденция численности населения

მოსახლეობის სიმჭიდროვე

population density

плотность населения

მოსახლეობის სტრუქტურა

population structure

структура населения

მოსახლეობის შემადგენლობა

composition of population

состав населения

მოსახმარი წყალი

water for consumption

израсходованная вода

მოტოტრანსპორტისგან დაბინძურება

motor vehicle pollution

загрязнение выхлопными газами автомобилей

მოტოციკლი

motorcycle

мотоцикл

მოფრქვევა

spurting

распыление

მოქალაქე

citizen

гражданин

მოქალაქეთა ინიციატივა

citizen initiative

гражданская инициатива

მოქალაქეთა ინფორმირებულობა

citizen awareness

осведомленность граждан

მოქალაქის უფლებები

citizen rights

гражданские права

მოქალქეობრივი გარემოსდაცვითი პოზიცია

environmental citizenship

экологически ответственная гражданская позиция

მოქმედად ცნობა

homologation

признание действительным

მოქმედების მონაცემები (საოპერაციო მონაცემები)

operating data

операционные данные или информация

მოქნილობა

elasticity

эластичность

მოქცევა

tide

прилив

მოქცევის ელექტროსადგური

tidal power station

электростанция, работающая на энергии прилива

მოქცევის ენერგია

tidal power

энергия прилива

მოქცევის უმაღლესი დონე

high tide water

уровень прилива

მოქცევის წყალი

tidal water

приливная вода

მოშინაურებული ცხოველი (შინაური ცხოველი)

domesticated animal

домашнее животное

მოცემული მდგომარეობა

state of the art

внедрения (патент.)

მოცილება

removal

удаление

მოძველებული დანადგარი

antiquated plant

завод с устаревшим оборудованием

მოძრავი სახლი

mobile home

передвижной дом

მოძრაობა

traffic

движение транспорта

მოძრაობის კონტროლი

traffic control

регулирование движения дорожного транспорта

მოძრაობის კონტროლის ზომა

traffic control measure

способ регулирования движения дорожного транспорта

მოძრაობის მონიტორინგი

traffic monitoring

мониторинг транспорта

მოძრაობის წესები

traffic regulation

нормативный документ в области движения транспорта

მოძრაობის ხმაური

traffic noise

дорожный шум

მოძრაობის ხმაური

rolling noise

дорожный шум

მოძრაობის ხმაურის კონტროლი

traffic noise control

контроль за уровнем дорожного шума

მოწამვლა

poisoning

отравление ядом

მოწევა

smoking

курение

მოწესრიგება

alignment

упорядочение

მოწიფული ტყე

timber forest

строевой лес

მოხმარება

consumption

потребление

მოხმარების გადასახადი

tax on consumption

налог на потребителя

მოხმარების ნაწარმი

consumer product

потребительский продукт

მოხმარების წესი

consumption pattern

структура потребления

მოხსენება გარემოს მდგომარეობის შესახებ

environmental report

доклад о состоянии окружающей среды

მოხსენება გარემოს მდგომაროების შესახებ

report on the state of the environment

отчет о состоянии окружающей среды

მოხსენება მინისტრისადმი

report to the minister

доклад министру

მოხსენების პროცესი

reporting process

процесс подготовки отчета

მჟავა

acid

кислота

მჟავიანობა

acidity

кислотность

მჟავიანობის ხარისხი

acidity degree

уровень кислотности

მჟავური ნალექი

acid deposition

кислотные осадки

მჟავური წვიმა

acid rain

кислотный дождь

მჟანგავი აგენტი

oxidising agent

окисляющий агент

მრავალბინიანი სახლი

apartment block

многоквартирный жилой дом

მრავალეროვანი ფირმა

multinational firm

многонациональная компания

მრავალმხრივი დაბინძურება

diffuse pollution

загрязнение из различных источников

მრავალმხრივი შეთანხმება

multilateral agreement

многостороннее соглашение

მრავალსპექტრული სკანერი

multispectral scanner

многоспектральное сканирующее устройство

მრავალჯერადი კონტეინერი

reusable container

оборотная тара

მრავალჯერადი კონტეინერი

returnable container

оборотный контейнер

მრეწველობა

industry

промышленность

მრეწველობის ზემოქმედება გარემოზე

environmental impact of industry

воздействие промышленности на окружающую среду

მსოფლიო

world

мир

მსოფლიო გარემოსდაცვითი ფონდი

Global Environment Facility

"Глобальный экологический фонд" - ГЭФ

მსოფლიო კონვენცია

global convention

глобальная конвенция

მსოფლიო მემკვიდრეობის ობიექტი

world heritage site

памятник мировой культуры

მსოფლიო მოდელი

global model

глобальная модель

მსოფლიო ქსელი

World Wide Web

Всемирная сеть

მსუბუქი სითხეების სეპარატორი

separator of light liquids

сепаратор легких жидкостей

მსხვილი ავარია(დიდი ავარია)

major accident

крупная авария

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი

bovine

бычий

მსხილფეხა რქოსანი პირუტყვი

bovid

бычий

მტაცებელი

predator

хищник

მტაცებელი ფრინველი

bird of prey

хищная птица

მტვერი

dust

пыль

მტვერი (ბოტანიკა)

pollen

пыльца

მტვრის გაფრქვევა

dust immission

выброс пыли

მტვრის მოშორება

dust removal

удаление пыли

მტკიცებულებათა შეგროვება

taking of evidence

сбор доказательств (юридич.)

მტკიცებულებათა შენახვა

preservation of evidence

сохранение доказательства

მტკნარი წყალი

freshwater

пресная вода

მტკნარი წყლის ბიოლოგია

freshwater biology

биология пресной воды

მტკნარი წყლის გაფუჭება(მტკნარი წყლის გადაგვარება)

freshwater degradation

ухудшение качества пресных вод

მტკნარი წყლის დაბინძურება

freshwater pollution

загрязнение пресной воды

მტკნარი წყლის ეკოსისტემა

freshwater ecosystem

пресноводная экосистема

მტკნარი წყლის კონსერვაცია

freshwater conservation

сохранение пресной воды

მტკნარი წყლის მონიტორინგი

freshwater monitoring

мониторинг пресных вод

მტკნარი წყლის ორგანიზმი

freshwater organism

пресноводный организм

მტკნარი წყლის რესურსი

freshwater resource

пресноводные ресурсы

მუდმივი მზრალობის ეკოსისტემა

permafrost ecosystem

экосистема вечной мерзлоты

მუზეუმი

museum

музей

მულტიმედიური ტექნოლოგია

multimedia technology

мультимедийная технология

მუნიციპალიტეტი

municipality

муниципалитет

მუნიციპალური გარემოსდაცვითი გეგმა

municipal environment plan

городской план охраны окружающей среды

მუნიციპალური გარემოსდაცვითი პოლიტიკა

municipal environmental policy

муниципальная политика в области окружающей среды

მუნიციპალური დასუფთავება

municipal cleansing

муниципальная уборка

მუნიციპალური დონე

municipal level

муниципальный уровень

მუნიციპალური კანონი

municipal law

муниципальный закон

მუნიციპალური კონსტრუირება

municipal engineering

строительство городских сооружений

მუნიციპალური ნარჩენები

municipal waste

городские отходы

მუნიციპალური წყალგამანაწილებელი სისტემა (მუნიციპალური წყალსადენი
სისტემა)

municipal water distribution system

городская система водопровода

მუსიკა

music

музыка

მუტაგენი

mutagen

мутаген

მუტაგენური ნივთიერება

mutagenic substance

мутагенное вещество

მუტაგენურობა

mutagenicity

способность вызывать мутацию

მუტაგენურობაზე ცდა

mutagenicity testing

тест на способность вызывать мутацию

მუტანტი

mutant

мутант

მუტაცია

mutation

мутация

მუტირებული მიკროორგანიზმების გამოყოფა

mutated micro-organisms release

выброс мутированных микроорганизмов

მუშა საქონელი

draught animal

рабочий скот

მუცელფეხიანი(მუცელფეხიანები)

gastropod

брюхоногие

მუხა

oak

дуб

მფრინავი ნაცარი (განატაცი ნაცარი)

fly ash

летучая зола

მღვიმე

cave

пещера

მღვიმე

cove

пещера

მღობავი რიფი

barrier reef

барьерный риф

მღრღნელი

rodent

грызун

მყარ სტრუქტურაში გაჩენილი ხმაური

structure-borne noise

звуковые колебания в твердой структуре

მყარი მდგომარეობა

solid state

твердое состояние

მყარი ნარჩენები

solid waste

твердые отходы

მყარი ნარჩენების განადგურება

solid waste disposal

утилизация твердых отходов

მყარი ნაწილაკი

solid particle

твердая частица

მყარი ნივთიერება

solid matter

твердое вещество

მყინვარი

glacier

ледник

მშენებლობის დაგეგმვა

building planning

планирование строительства

მშენებლობის ლიცენზია

building permit

разрешение на строительство

მშვიდობისმყოფლობა

peacekeeping

миротворческие усилия

მშრალი ლექვა (მშრალი დალექვა)

dry deposition

сухое осаждение

მშრალი მიწები

arid land

аридные (засушливые) земли

მშრალი მიწების ეკოსისტემა

arid land ecosystem

экосистема аридных (засушливых) земель

მშრალი რაიონების სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები

dry farming

агротехнические приемы для засушливых районов

მშრალი წმენდა

dry cleaning

химическая чистка

მცენარე (ბიოლოგია)

plant (biology)

растение

მცენარეებით ვაჭრობა

plant trade

торговля растениями

მცენარეების გამოყვანა

plant breeding

разведение растений

მცენარეების პოპულაცია

plant community

популяция растений

მცენარეების პოპულაცია

plant population

популяция растений

მცენარეების სელექციური გამოყვანა

selective breeding of plants

селекция растений

მცენარეთა ბიოლოგია

plant biology

биология растений

მცენარეთა გენეტიკა

plant genetics

генетика растений

მცენარეთა დამცავი ნაწარმი(მცენარეთა დამცავი საშუალებები)

plant protection product

продукт для защиты растений

მცენარეთა დამცავი ნაწარმის გამოცდა(მცენარეთა დამცავი საშუალებები
გამოცდა)

testing of plant protection products

испытание продуктов для защиты растений

მცენარეთა დაცვა

plant protection

защита растений

მცენარეთა ეკოლოგია

plant ecology

экология растений

მცენარეთა რეპროდუქცია

plant reproduction

репродукция растений

მცენარეთა საფრთხეში მყოფი ჯიშები(გადაშენების პირას მყოფი მცენარეები)

endangered plant species

исчезающие виды растений

მცენარეთა ფიზიოლოგია

plant physiology

физиология растений

მცენარეთა შერჩევა

plant selection

селекция растений

მცენარეთა ჯანდაცვა(მცენარეთა დაცვა)

plant health care

фитосанитария

მცენარეთა ჯიშები

plant species

растительные виды

მცენარეთა ჯიშების ჩასახლება

introduction of plant species

заселение видов растений

მცენარეთა ჯიშების ხელახალი ჩასახლება

plant species reintroduction

повторное заселение видов растений

მცენარეული ზეთი

vegetable oil

растительное масло

მცენარეული რესურსები

plant resource

растительный ресурс

მცენარეული საფარი

vegetation cover

растительный покров

მცენარეული საფარის აღდგენა

revegetation

восстановление растительного покрова

მცენარეული ტიპი

vegetation type

тип растительности

მცენარეული ქსოვილის ბოჭკო

plant textile fibre

растительное волокно

მცენარის დაავადება

plant disease

болезнь растения

მცენარის სიცოცხლე

plant life

жизнь растений

მცენარის შემადგენელი(მცენარის ნაწილი)

plant component

часть растения

მცენრეული მემკვიდრეობა

plant heritage

наследие растительного мира

მცირე ელექტროსადგური

small power station

маломощная электростанция

მცირე სიმძლავრის ღუმელი

small-scale furnace

маломощная печь

მცირედ განვითარებული ქვეყანა

less developed country

наименее развитая страна

მცირემასშტაბიანი დამნაგვიანებელი

small-scale inducer

маломощный источник загрязнения

მცირეწლოვანი ბავშვი

infant

ребенок

მძიმე მეტალებით დაბინძურება

heavy metal load

загрязнение тяжелыми металлами

მძიმე მეტალი

heavy metal

тяжелый металл

მწარმოებლის მიერ კომპოსტირება

composting by producer

компостирование производителем

მწარმოებლის პასუხისმგებლობა

producer liability

ответственность производителя

მწარმოებლობა (მწარმოებლურობა)

productivity

производительность

მწერი

insect

насекомое

მწერიჭამია

insectivore

насекомоядное

მწვანე ბოსტნეული

green vegetable

зеленый овощ

მწვანე დერეფანი(,,მწვანე’’ დერეფანი)

green corridor

"зеленый" коридор

მწვანე მოქცევა

green tide

"зеленый" прилив

მწვანე რევოლუცია (”მწვანე” რევოლუცია)

green revolution

"зеленая" революция

მწვანე საგადასახადო დოკუმენტი

green fiscal instrument

"зеленый" налоговый закон

მწვანე სარტყელი

greenbelt

"зеленый" пояс

მწვანე სივრცე (”მწვანე” სივრცე)

green space

"зеленое" пространство

მწვანე შენობა(,,მწვანე’’ შენობა)

green building

"зеленое" жилище

ზღვრული მიწები

marginal land

маргинальная земля

